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TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Na problematykę wykładów składa się przegląd dwudziestowiecznych koncepcji  rozwoju kultury i  cywilizacji.  Treść wykładów stanowi ukazanie
specyfiki  współczesnych  teorii  kultury  w  kontekście  przemian,  jakim  uległa  refleksja  nad  zjawiskami  kultury  i  cywilizacji  w  dwudziestym wieku.
Obok  zagadnień  precyzujących  znaczenie  pojęć  kultura  i  cywilizacja,  istotnym  elementem  wykładów  jest  wskazanie  ich  obecności  w  refleksji
filozoficznej,  a także przegląd najważniejszych stanowisk dwudziestowiecznej  refleksji  nad zjawiskiem kultury i  cywilizacji  oraz koncepcjami ich
rozwoju.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem  przedmiotu  jest  dostarczenie  wiedzy  dotyczącej  przeobrażeń,  jakim  uległo  współczesne  postrzeganie  zjawisk  kulturowych  i
cywilizacyjnych.  Przedmiot  ma  dostarczać  narzędzi  niezbędnych  do  analizowania  zjawisk  zachodzących  w  kulturze  oraz  sposobów  ich
interpretowania. Zaznajamia z terminologią, źródłem poglądów a także ich konsekwencjami dla sposobu interpretowania współczesnych zjawisk
kulturowych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W01+,  H2A_W02++,  H2A_U01+++,  H2A_U06+,  H2A_U07+,  H2A_U09+,  H2A_U11+,  H2A_K01+,
H2A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_W04+, K2_W07+, K2_U01+, K2_U03+, K2_U11+, K2_K01+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować
w działalności profesjonalnej (K2_W02)
W2 - zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym (K2_W04, K2_W07)
Umiejętności
U1  -  Student  porządkuje  i  analizuje  podstawowe  problemy  zachodzące  we  współczesnym  świecie.  Porównuje  i  klasyfikuje  pytania  dotyczące
współczesnych  problemów  cywilizacyjnych.  Rozpoznaje  motywy  i  poddaje  krytyce  opinie  poszczególnych  filozofów  kultury  i  cywilizacji  oraz
dyskutuje nad podejmowanymi przez nich problemami. Student wskazuje słabości i mocne strony współczesnych dyskusji nad rozwojem kultury
(K2_U01, K2_U03, K2_U11)
Kompetencje społeczne
K1 - Student interesuje się problemami współczesnego świata i dąży do ich zrozumienia. Wyjaśnia związki z relacji jakie zachodzą między jego
wartościami,  a  wartościami  kulturowymi.  Uzasadnia  swój  system  wartości  z  perspektywy  wartości  ogólnoludzkich  i  przewiduje  jego  dalsze
przekształcenia (K2_K01)
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
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Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje 1,0 godz.

- Udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

61,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna lektura powiązana z wykładem 5,0 godz.

5,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 66,0 godz.

liczba punktów ECTS = 66,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,20 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,85 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,15 punktów ECTS.


